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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller att den ekonomiska och finansiella krisen hotar samtliga 
mänskliga rättigheter, däribland de medborgerliga och politiska rättigheterna. Parlamentet 
framhåller i synnerhet att krisen har fått negativa följder för tillgången till livsmedel, sjuk-
och hälsovård samt utbildning för de mest utsatta grupperna i samhället, både i tätorts- och 
i landsbygdsområden, och att den har lett till dramatiskt ökade fattigdomsnivåer globalt. 
Parlamentet påminner om att regeringarna är skyldiga att garantera respekten för 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och att ge skydd mot kränkningar som 
begås av exempelvis företag och andra privata aktörer, genom att genomföra FN:s 
vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter samt att utreda 
ekonomiska brott som begåtts av dessa aktörer. Likaså pekar parlamentet på EU:s ansvar 
att föreslå partnerskapsarrangemang som bidrar till en hållbar utveckling i mottagarlandet 
och till sysselsättningen, inbegripet sociala miniminormer.

2. Europaparlamentet konstaterar att den finansiella krisen har spridit sig över världen 
genom olika kanaler, i växelverkan med andra kriser (såsom livsmedels- och 
bränslekrisen) och med varierande hastighet och intensitet. Parlamentet noterar med oro 
att Världsbanken och FN uppskattar att mellan 55 och 103 miljoner människor på grund 
av krisen tvingats in i fattigdom, vilket äventyrar ytterligare framsteg för de mänskliga 
rättigheterna. 

3. Europaparlamentet noterar med oro att fattigdomsminskningen i Afrika söder om Sahara 
enligt uppskattningar från Världsbanken och IMF har saktat av. Omkring 30 000–50 000 
fler barn dog i Afrika söder om Sahara som en konsekvens av den globala ekonomiska 
krisen. 

4. Europaparlamentet konstaterar med oro att läget för kvinnors rättigheter har försämrats på 
grund av krisen, genom exempelvis ytterligare oavlönat arbete och ökat våld. Parlamentet 
fastslår därför att det är viktigt att utveckla allmännyttiga tjänster och ändamålsenliga 
system för socialt skydd, för att garantera respekten för kvinnors ekonomiska och sociala 
rättigheter.

5. Europaparlamentet påminner om att principen om icke-diskriminering, särskilt mot 
bakgrund av krisen, kräver positiva avhjälpande åtgärder för att motverka 
oproportionerligt allvarliga konsekvenser för kvinnor, ursprungsbefolkningar och andra 
systematiskt missgynnade delar av befolkningen, samtidigt som man ser till att dessa 
åtgärder mot krisen hjälper de mest missgynnade och utsatta samhällsgrupperna.

6. Europaparlamentet understryker att investeringarna på det sociala området har gjort det 
möjligt att bättre skydda fattiga människor som drabbats av krisen och att de ökar fattiga 
människors förmåga att stå emot påfrestningar. Parlamentet framhåller även att vissa 
utvecklingsländer trots krisen har en tillväxttakt som närmar sig 4 procent. Parlamentet 
understryker att länder med effektiva system för inhemsk beskattning minskar sin 
sårbarhet vid plötsliga förluster av skatter på handel eller inflöde av utländskt kapital. 
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Därför uppmanas EU kraftfullt att hjälpa utvecklingsländer att inrätta progressiva och 
effektiva beskattningssystem för att lindra krisens verkningar för de offentliga 
inkomsterna, i syfte att bidra till att garantera de medel som behövs för program för socialt 
skydd och säkerställa en rättvis omfördelning av befintliga resurser. Parlament insisterar 
på att EU inte får vika en tum i fråga om villkorligheten och effektiviteten för unionens 
utvecklingsbistånd, särskilt med tanke på de länder där krisens konsekvenser för de 
mänskliga rättigheterna ytterligare förvärras av korruption.

7. Här i den utvecklade delen av världen känner vi av följderna av den ekonomiska och 
finansiella krisen, men det är människor i utvecklingsländerna som har fått ta den hårdaste 
smällen, med få sociala skyddsnät. Europaparlamentet efterlyser ett större engagemang 
från EU:s sida för att hjälpa till att lindra dessa effekter i utvecklingsländerna.

8. Europaparlamentet konstaterar med oro att medborgerliga och politiska rättigheter hotas 
till följd av att sociala protester brutalt slagits ned i många länder över hela världen. 
Parlamentet betonar att rätten till information och rätten att delta i regeringars politiska 
beslut som rör åtgärder mot krisen måste respekteras.

9. Europaparlamentet beklagar djupt att det är fortsatt svårt att genomdriva ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter i praktiken, trots att världssamfundet erkänner alla 
mänskliga rättigheters odelbarhet och lika vikt. Parlamentet anser att det fakultativa 
protokollet till den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter, som gör det möjligt att lämna in enskilda klagomål mot påstådda brott mot 
sådana rättigheter, bör användas fullt ut.

10. Europaparlamentet betonar att sociala spänningar har lett till ökande diskriminering och 
främlingsfientlighet riktad mot minoriteter och migrerande arbetstagare, som tillhör de 
mest sårbara grupperna som påverkats av krisen och vars behov måste beaktas i arbetet 
med att bemöta den.

11. Den globala ekonomiska krisen innebär ett allvarligt hot mot uppfyllandet av ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter, men det finns ingen ursäkt för stater, oavsett deras 
inkomstnivå, att kompromissa med sin skyldighet att respektera grundläggande mänskliga 
rättigheter. Parlamentet betonar att regeringarna alltid har ett ansvar för att säkerställa 
grundläggande miniminivåer för de sociala och ekonomiska rättigheter som är nödvändiga 
för att leva ett värdigt liv.

12. Europaparlamentet betonar att jämställdhet mellan kvinnor och män är ett verktyg i 
kampen mot fattigdom bland kvinnor, eftersom jämställdhet har en positiv inverkan på 
produktivitet och hållbara samhällen och leder till ökat deltagande av kvinnor på 
arbetsmarknaden, vilket i sin tur medför många sociala, ekonomiska och miljömässiga 
fördelar.

13. Europaparlamentet understryker att uppfyllande av de sociala och ekonomiska 
rättigheterna är beroende av bland annat statens förmåga att reglera finansmarknaderna 
och fördela resurser på ett rättvist sätt med hjälp av exempelvis ett effektivt, överblickbart 
och progressivt beskattningssystem.
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14. Europaparlamentet understryker att regeringarna måste bemöta krisen inte bara med 
ekonomiska åtgärder utan också med sociala. Främjandet av bättre styrelseformer bör 
betonas i framtida partnerskapsavtal i syfte att stödja utvecklingsländernas ansträngningar.

15. Europaparlamentet beklagar djupt att kvinnors och minoriteters rättigheter i kristider 
utsätts för allvarliga kränkningar, och insisterar på att mer uppmärksamhet nu måste ägnas 
åt kampen mot diskriminering på grund av kön, religion eller övertygelse, ras eller etniskt 
ursprung, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsidentitet.

16. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att bekämpa olagliga penningflöden, 
skatteparadis och spekulationer i råvaror om framsteg för de mänskliga rättigheterna ska 
kunna uppnås, särskilt i låginkomstländer.

17. Europaparlamentet betonar att den finansiella och ekonomiska krisen också får 
oproportionerligt stora följder för specifika gruppers rättigheter, i synnerhet de fattigaste 
och mest marginaliserade. 

18. Europaparlamentet understryker att det redan – även om krisens inverkan på de 
medborgerliga och politiska rättigheterna ännu inte har kunnat utvärderas fullständigt –
står klart att krisen har ökat den sociala oron, som i vissa fall har slagits ned med våld, och 
mångdubblat tillkortakommandena när det gäller respekten för grundläggande rättigheter 
som till exempel yttrandefriheten och rätten till information. 

19. Europaparlamentet påminner om att de grundläggande värdena frihet, mänsklig värdighet, 
social rättvisa och icke-diskriminering är nödvändiga för en hållbar ekonomisk och social 
utveckling. Parlamentet betonar i synnerhet att ILO:s agenda för anständigt arbete har 
allmän giltighet som en grundläggande princip för att säkerställa en rättvis globalisering. 
Parlamentet uppmanar EU att gå in för en reaktion på krisen baserad på mänskliga 
rättigheter och att aktivt bidra till inrättandet av sociala grundskydd i utvecklingsländer, 
samtidigt som man respekterar deras enskilda vägval i fråga om genomförandet.

20. Europaparlamentet erinrar om att uppfyllandet av mänskliga rättigheter bland annat 
fordrar ett allmänt omfattande socialt grundskydd med minimilöner, en fullständig 
tillämpning av internationella arbetsnormer samt ett skydd mot extrem fattigdom. 

21. Europaparlamentet konstaterar att omkring 5,1 miljarder människor, 75 procent av 
världens befolkning, inte omfattas av social trygghet i tillräcklig utsträckning, att 2,6 
miljarder människor inte har tillgång till fullgoda sanitetstjänster, att 884 miljoner 
människor saknar tillgång till lämpliga dricksvattenkällor, att 873 miljoner lider av 
kronisk svält, att nära 9 miljoner barn under fem års ålder varje år dör i sjukdomar som till 
stor del går att förebygga samt att 100 miljoner människor drivs in i fattigdom när de 
tvingas betala för sjukvård.

22. Europaparlamentet påpekar att länderna söder om Sahara är särskilt utsatta för externa 
chocker på grund av den begränsade diversifieringen av deras ekonomier och export samt 
dominansen av basvaror. Parlamentet betonar också att olagliga penningflöden är ett stort 
utvecklingsproblem för Afrika som hämmar uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna. 
De afrikanska länderna uppmuntras att inleda systematiska revisioner av sina statsskulder. 
Parlamentet uppmanar återigen EU med skärpa att göra kampen mot skatteparadis och 
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korruption till en av sina viktigaste prioriteringar och att kraftfullt uppmana internationella 
finans- och utvecklingsinstitut att göra detsamma. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa ett 
verkligt skydd för mänskliga rättigheter inom ramen för varje handels- och 
investeringsavtal som ingås eller ses över, med hjälp av bindande och icke 
förhandlingsbara klausuler om mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar därför att 
medlemsstaterna inte bör låsa fast sig i uppgörelser som hindrar deras förmåga att leva 
upp till sina åtaganden om mänskliga rättigheter, bara för att få tillgång till 
exportmarknader eller locka investerare. Parlamentet insisterar på att kommissionen måste 
genomföra systematiska konsekvensbedömningar i fråga om mänskliga rättigheter inför 
handels- och investeringsavtal, i syfte att bidra till att de mänskliga rättigheterna faktiskt 
blir verklighet.

24. Europaparlamentet konstaterar med oro att den globala ekonomiska krisen äventyrar 
medlemsstaternas satsningar på offentligt utvecklingsbistånd. Parlamentet erinrar om att 
de fattiga länderna tvingas bära en oproportionerligt stor del av kostnaderna för den 
globala ekonomiska krisen, som ju har sitt ursprung i de rikare länderna. Därför uppmanas
EU och medlemsstaterna med skärpa att behålla och fullgöra sina befintliga bilaterala och 
multilaterala åtaganden avseende offentligt utvecklingsbistånd samt att leva upp till 
målsättningarna i FN:s millenniedeklaration. Parlamentet påminner om att tillväxtländerna 
också har en viktig roll att spela genom sitt potentiella bidrag till det offentliga 
utvecklingsbiståndet.

25. Europaparlamentet slår åter fast att beslut som ingår i ansvarsområdet för internationella 
institutioner som IMF, Världsbanken eller WTO bör vara förenliga med samtliga 
människorättskrav som stadgas i internationella fördrag om mänskliga rättigheter. 
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